
 
Değerli Konuklar, 
Sevgili Öğrenciler, 
Hoşgeldiniz, 
Sizleri Darüşşafaka Cemiyeti ve şahsım adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum, 
 
 
Bu yıl Sait Faik Hikaye Armağanı 56. kez verildi. Armağanı kazanan değerli yazarımız Aslı Erdoğan ve 
geçen yıl kazanan Feryal Tilmaç da aramızda. Kendilerini yeniden kutluyorum. 

  
Biraz önce çok güzel bir Sait Faik belgeseli izledik. Tebrik ediyorum. Sait Faik’in elinin değdiği her şey 
güzel oluyor, güzelleşiyor. 
 

Önce Sait Faik – Darüşşafaka  ilişkisi üzerinde bir kaç şey söylemek istiyorum. 

Sait Faik ölümünden bir yıl önce 1953 yılında Darüşşafakalı öğrencilerin davetiyle okulda düzenlenen 

bir “matine”ye gelir. Bu ziyaretten sonra Darüşşafakalı öğrencilere büyük yakınlık duyar ve 

ölümünden sonra tüm malvarlığının Darüşşafakaya verilmesini ister. Annesi Makbule Abasıyanık da 

bu isteğe uyar ve 1964 yılında intikal eden vasiyet uyarınca Darüşşafaka Sait Faik’in telif hakları ve 

bazı taşınmazların da sahibi olur. Ülkemizin en uzun ömürlü öykü ve edebiyat armağanının öyküsü bu 

noktada başlar. 

 

Darüşşafaka 147, Sait Faik Hikaye Armağanı 56 yaşında, benimle yaşıt. 

Bu yıl beşincisini gerçekleştirdiğimiz Liseler Arası  “Hişt Hişt, Genç Sait Faik!” Öykü Yazma Yarışması da 

kendi alanında üstün nitelikli ve uzun ömürlü olmaya aday olduğunu gösterdi. Kendi yolunda 

başarıyla yürümesini yürekten diliyorum. 

 

Konuşmamı hazırlarken beş yılın eserlerini biraraya getiren beş kitabı gözden geçirdim, üsütüste 

koydum. Dereceye giren öyküleri okudum, kitapta yeralanlara da göz attım. Kişisel kanım geleceğe 

kalacakları, gelecekte de okunduklarında değerli görülecekleri yönündedir. 

 

Yarışma 2006 yılında İstanbul liseleri arasında başlar. Bu yıl ikinci kez tüm ülkemizi kapsamaktadır. 



Beş yılın baktığımızda toplam 1500 civarında öykünün yarışmaya katıldığını görüyoruz. Okul sayısı bu 

yıl 240’yakın, il sayısı altmışa ulaşmak üzere. Müthiş bir gelişme... 

 

1906 yılında Sait Faik’in 100. Doğum yıldönümünde başlayan yarışmada çok sayıda insanın emeği var. 

Darüşşafakanın kurucularının, bağışçılarının, Darüşşafaka Lisesinde bir edebiyat damarının gelişip 

güçlenmesinde çok önemli rol oynayan Ahmet Mithat Efendi’den Yahya Kemal’e , Tahir Nejat 

Gencan’dan, Melike Doğramacı, Semiha Karacabey, Mahir Ünlü’ye, Yusuf Çotuksöken’den Kemal 

Bek’e, Gülsün Kaya’ya ve tüm öğretmenlerimize, yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Onlar 

olmasaydı bu yarışma muhtemelen olmazdı. Onları şükranla anıyorum. 

 

Darüşşafakada okuduğum yıllardan bir anım var. Hafta sonları Taksimden “Yeni Ufuklar” ve “Yeni 

Adımlar” dergilerini alır, otobüste heyecanla okurdum. Bir keresinde Jack London’un “Boksör” 

öyküsünün sonunu, otobüsten indikten sonra, durağın arkasındaki bir apartmanın girişinde 

okuduğumu hatırlıyorum. 

 

Okulda edebiyat geleneği o kadar güçlüdür ki, 1939 yılında Başbakan Refik Saydam Darüşşafaka 

Lisesi’ni ziyaretinde Okul Müdürü Ali Kami Akyüz’ün yazdığı dizelerle karşılanır; 

“Hoş geldin sefa geldin, 

Ey yetimler Hamisi 

Şereflenen okulun  

Şerefli bir banisi” 

Karşılamada şiiri 1943 mezunu Vecdet Özken ağabeyimiz okur.  

 

En özel bağışçımız Sait Faik Abasıyanık, değerli annesi Makbule Abasıyanık ve babası Mehmet Faik 

Bey’i saygı ve rahmetle anıyorum. Bugün bizi biraraya getiren onlardır. 

 



Yarışma kitaplarına baktığımda uzun bir teşekkür edilecekler listesi çıkardım. Dikkatli olmaya çalıştım, 

hata ve eksiklerim için peşinen bağışlanmayı dilerim. 

 

Beş yıldır yarışmanın ön seçici kurulunda yeralan Sevgi Sonay Demirbaş, Gülbahar Tunç, Canan Akbay, 

Yadi Çelik, Nadir Karakaş, Gülçiçek Korkut, Kadriye Bilgi, Banu Kıran, Figen Yanık, Rafet Düğencili, 

Gülsün Kaya, Özgür Boza, Okan Uzelli, Fatih Debbağ,  Serpil Pazar, İnci Özkan, İsmail Altıner, Şebnem 

Özköroğlu,  Müjdat Kantarcı, Servet Savaş Çetin’e teşekkür ediyorum. 

Asıl Seçici Kurul üyeleri  Adnan Özyalçıner, Nalan Barbaraosoğlu, Yekta Kopan, Salih Bolat, Eşik Cini 
Dergisi, Behçet Çelik, Gülsün Kaya, Jale Sancak, Müge İplikçi, Berat Alanyalı,  Muray Aksoy, Feryal 
Tilmaç’a şükranlarımı sunuyorum. 
 
Burada iki kişiyi özellikle anmak istiyorum; Gülsün Kaya ve Nalan Barbarosoğlu.  
Lütfen emekleri için onlara alkışlarımızla teşekkür edelim. Nalan Barbarosoğlu ne yazık ki bugün 
bizlerle olamadı, selam ve sevgilerini gönderdi. 
 
Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi, öğretmen ve yöneticilere de teşekkür ediyorum. 
 
Konuşmamın sonunda bu sabah farkına vardığım bir Edip Cansever şiirini sizlerle paylaşmak 
istiyorum; 
 
“Yaşlandık da ondan mı 
Susarak katlanıyoruz her mutsuzluğa 
Saatlendiriyoruz günü 
Bölüyoruz dakikalara 
Bir hiç oluncaya kadar bölüyoruz onu”    
 
Edip Cansever’i 
yirmi dördüncü ölüm yıldönümünde 
sevgiyle, özlemle anıyoruz 
 
Edebiyat yolculuğunuzun hep sürmesini diliyorum 
 
 
 
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
Sevgi ve saygılarımla 
 

 
 
  


